
   
 
 
 

 

A APA e a Bioscientifica, ativaram 90 dias de acesso gratuito as suas plataformas de journals 
e a sua instituição é uma das beneficiadas com os trials. 

 

 

Sobre a APA: 
A American Psychiatric Association Publishing é a principal editora de 
livros, journals e multimídia sobre psiquiatria, saúde mental e ciência 
comportamental do mundo. Oferece informações relevantes, 
atualizadas e acessíveis voltadas para psiquiatras, outros profissionais 
de saúde mental, residentes psiquiátricos, estudantes de medicina e 
público em geral. Entre suas titulos, destaque para o Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®) o manual mais 
abrangente, atual e crítico para a prática clínica. 

 
Plataforma dd acesso: https://www.psychiatryonline.org/  

 
Journals disponíveis neste trial 

American Journal of Psychiatry Psychiatric News 

American Journal of Psychotherapy Psychiatric Research and Clinical 

Practice 

FOCUS Psychiatric Services 

Journal of Neuropsychiatry and Clinical 

Neurosciences 

 

 

 
Sobre a Bioscientifica: 
Fundada em 1996, a Bioscientifica pertence à Sociedade de 
Endocrinologia. Por meio de sua expertise em publicações, eventos 
e gestão de associações fortalece comunidades biomédicas para 
avançar na ciência e na saúde. 
Publicando pesquisa de alto impacto em parceria com 
diferentes sociedades da área de endocrinologia, a 

ACESSO GRATUITO AOS JOURNALS DA APA E BIOSCIENTIFICA POR 90 DIAS 

Período de acesso: 10 de maio a 10 de agosto 



Bioscientifca oferece publicações em temas como 
eendocrinologia, Medicina Reprodutiva e Diabetes e muito mais. 

 
Plataforma dd acesso: https://www.bioscientifica.com/publishing/ 

 
 

Journals disponíveis neste trial 

Journal of Endocrinology Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case 

Reports 

Endocrine-Related Cancer Echo Research and Practice 

European Journal of Endocrinology Vascular Biology 

Journal of Molecular Endocrinology BiosciAbstracts 

Endocrine Connections Bioscientifica Proceedings 

Reproduction European Thyroid Journal 

Reproduction & Fertility  

 

 
Responda à nossa pesquisa de avaliação sobre os trials da APA e Bioscientifica 

 

Qualquer dúvida ou necessitando de mais informações, entre em contato conosco. 
 
 

Julia Rebuzzi Rodrigo Melo 
Regional Manager Brazil & South America Account Executive 

+55 21 99855-4985 +55 11 96580 4269 
julia@accucoms.com rodrigo@accucoms.com 

 


